
Alunos Disciplina Solicitada Quebra do Pré-requisito(s) Professor Disciplina Integralização Provável formatura em 2020/1 Professor da Disciplina Parecer Resultado

18103862 Alesson Iven Mielke 15000459 Logística B 15000456 Logística A Patrícia Costa Duarte 18 Não,aluno ingressante em 2018 Desfavorável

Desfavorável, pois o aluno precisará de no mínimo 3 semestres para concluir o curso em virtude de ter que cursar Fisica basica III do 4 semestre que é pré-requisito de Eletrotécnica que 
por sua vez é pré-requisito de Acionamentos,  Fisica experimental III, Metrologia e ensaios  que é pré-requisito de Processos de fabricação mecânica, ciência dos materiais que é pré-
requisito para Eletrotécnica, Acionamentos, TCC1, TCC2, Estágio, faltando no total 18 disciplinas, não conseguindo se formar em 2020/2. O aluno poderá cursar a disciplina de Logistica A 
em 2020/2 e Logistica B em 2021/1.

Indeferido

18103862 Alesson Iven Mielke 15000460 TCC1 160 créditos Larissa Bolzan/Renata 18 Não, aluno ingressante em 2018 Desfavorável Desfavorável, pois o cálculo do numero de créditos a partir do HE fica em 140. Faltam 18 disciplinas para integralização do aluno, ou seja no mínimo 3 semestres, assim ele poderá cursar 
TCC1 em 2020/2 e TCC2 2021/1. 

Indeferido

18104460 Bianca da Luz da Costa 15000403 Mecânica Geral 15000341 Cálculo A ofertada pela Engenharia Civil 48 Não, aluna ingressante em  2018 Desfavorável Desfavorável, aluna está no início do curso e não tem caso de excepcionalidade. A disciplina de Mecânica Geral é ofertada todos os semestres no Ceng. Poderá seguir o fluxograma dos 
semestres do curso com planejamento e aprovação adequados.

Indeferido

18104460 Bianca da Luz da Costa 15000346 Calculo B 15000341 Cálculo A Fernanda Link/NUB 48 Não, aluna ingressante em 2018 Desfavorável Desfavorável, aluna está no início do curso e não tem caso de excepcionalidade. Deverá cursar e aprovar em Calculo A para depois cursar o Cálculo B de acordo com o PPC do curso. 
Poderá seguir o fluxograma dos semestres do curso com planejamento e aprovação adequados.

Indeferido

1910 2527 Carolina Paz da Cruz 15000348 Equações Diferenciais 15000346 Calculo B Gérman/NUB 47 Não, aluna ingressante em 2019 Desfavorável Desfavorável, aluna está no início do curso e não tem caso de excepcionalidade. A aluna deverá cursar e aprovar em Cálculo B para poder depois cursar a disciplina Equações Diferenciais, 
conforme o PPC do curso. Poderá seguir o fluxograma dos semestres do curso com planejamento e aprovação adequados.

Indeferido

1911 2527 Carolina Paz da Cruz 15000447 Estatìstica Básica 15000346 Calculo B Fernanda Link/NUB 47 Não, aluna ingressante em 2019 Desfavorável Desfavorável, aluna está no início do curso e não tem caso de excepcionalidade. A aluna deverá cursar e aprovar em Cálculo B para poder depois cursar a disciplina EstatÍstica Básica, 
conforme previsto no PPC do curso. Poderá seguir o fluxograma dos semestres do curso com planejamento e aprovação adequados.

Indeferido

19104322 Diogo Rodrigues 15000403 Mecânica Geral 15000341 Cálculo A + 15000393 Algebra Linear ofertada pela Engenharia Civil 48 Não, aluno ingressante em 2019 Desfavorável
Desfavorável, aluno está no início do curso e não tem caso de excepcionalidade. O aluno deverá cursar e aprovar as disciplinas do primeiro semestre do curso Cálculo A e Álgebra Linear 
para depois prosseguir conforme o PPC do curso. A disciplina de Mecânica Geral é ofertada todos os semestres no Ceng. Poderá seguir o fluxograma dos semestres do curso com 
planejamento e aprovação adequados.

Indeferido

19104322 Diogo Rodrigues 11090033 Física Básica II 15000341 Cálculo A + 11090032 Física Básica I ofertada pelo IFM 48 Não, aluno ingressante em 2019 Desfavorável Desfavorável, aluno está no início do curso e não tem caso de excepcionalidade. O aluno deverá cursar e aprovar em Cálculo A e Física Básica I que são dos semestres iniciais do curso 
conforme o PPC do curso. Poderá seguir o fluxograma dos semestres do curso com planejamento e aprovação adequados.

Indeferido

15100484 Lucas Ferro Pesce da Fonseca 15000280 Fenômenos de transporte 15000348 Equações Diferenciais Alejandro Martins Rodriguez 25 Não, aluno ingressante em 2015 Desfavorável
Desfavorável, não é caso de excepcionalidade para atender a solicitação conforme o regulamento de ensino e as notas tecnicas do Cocepe. O aluno deve seguir o sequenciamento de 
disciplinas do PPC do curso. O aluno poderá cursar a disciplina pré-requisito  neste semestre 2020/1 a disciplina solicitada em 2020/2, pois ambas as disciplinas são ofertadas 
semestralmente no Ceng. 

Indeferido

15100484 Lucas Ferro Pesce da Fonseca 15000586 Engenharia do Trabalho 15000262 PCP I Renata Bemvenuti 25 não, aluno ingressante em 2015 Desfavorável Desfavorável, não é caso de excepcionalidade para atender a solicitação conforme o regulamento de ensino e as notas tecnicas do Cocepe. . O aluno poderá cursar a disciplina pré-
requisito  neste semestre 2020/1 a disciplina solicitada em 2020/2, pois ambas as disciplinas são ofertadas semestralmente no Ceng. 

Indeferido

15100484 Lucas Ferro Pesce da Fonseca 15000259 Engenharia do Produto I 15000263 Ergonomia I Aline Soares Pereira 25 não, aluno ingressante em 2015 Desfavorável Desfavorável, não é caso de excepcionalidade para atender a solicitação conforme o regulamento de ensino e as notas tecnicas do Cocepe. . O aluno poderá cursar a disciplina pré-
requisito  neste semestre 2020/1 a disciplina solicitada em 2020/2, pois ambas as disciplinas são ofertadas semestralmente no Ceng. 

Indeferido

15100484 Lucas Ferro Pesce da Fonseca 15000461 Estratégia Organizacional 15000262 PCP I Etiene Villela Marroni 25 não, aluno ingressante em 2015 Desfavorável Desfavorável, não é caso de excepcionalidade para atender a solicitação conforme o regulamento de ensino e as notas tecnicas do Cocepe.  O aluno poderá cursar a disciplina pré-requisito  
neste semestre 2020/1 a disciplina solicitada em 2020/2, pois ambas as disciplinas são ofertadas semestralmente.

Indeferido

13101361 Lucas Feijó Gonçalves 15000298 Acionamentos  H P 15000280 Fenômenos de transporte Gilson Simões Porciúncula 11 não, aluno ingressante em 2013 Desfavorável
Desfavorável, pois na realidade faltam 11 disciplinas contando TCC1, TCC2 e estágio, o aluno necessita de no mínimo 2 semestres com planejamento adequado e aprovações para a 
conclusão do curso.  O aluno pode cursar o pré-requisito Fenômenos de transporte neste semestre 2020/1 e cursar  a disciplina Acionamentos no próximo semestre 2020/2. Ambas as 
disciplinas são ofertadas todos os semestres no Ceng.

Indeferido

15102670 Kevin Laurean  Corrêa Valente 15000373 Contabilidade e Custos da Produção 15000529 Engenharia Econômica Everton Anger Cavalheiro 16 não, aluno ingressante 2015 Não respondeu ao 
Colegiado

Desfavorável, não caso de excepcionalidade para atender a solicitação conforme o regulamento de ensino e as notas tecnicas do Cocepe. O aluno poderá cursar a disciplina pré-requisito  
neste semestre 2020/1 a disciplina solicitada em 2020/2, pois ambas as disciplinas são ofertadas semestralmente no Ceng e ainda se formar em 2021/1 conforme seu planejamento.

Indeferido


